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Intézményünk, a Neumann János Középiskola és Kollégium az NTP-KKT-11-B azonosítószámú, a 

kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjai kidolgozásának 

támogatása pályázat nyertese. Ennek keretében iskolánk 48 tanulója  
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elnevezésű tehetséggondozó nyelvi tábor résztvevője volt. A program 2012. június 18-29. között 

valósult meg, két turnusban, résztvevői a hat évfolyamos gimnáziumi képzés diákjai voltak. A 

foglalkozásokat a Neumann János Középiskola angol nyelv szaktanárai és elismert média szakemberek, 

könyvtárosok tartották. 

 

A pályázat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett NTP-KKT-

11-B-0007 kódszámú pályázat támogatásával valósult meg. A támogatás összege: 1200000 Ft. 

 

 

A tábor célja: 

 

A program célja, hogy a résztvevő diákok játékos, kreatív, gondolkodtató formában, ismerjenek meg, 

gyakoroljanak be és alkalmazzanak az érettségi vizsgákon és a nyelvvizsgákon szereplő témakörök 

közül ötöt, melyek között egyszerűbb és bonyolultabb témák is megtalálhatók. A résztvevő diákok 

párokban készített projektmunka formájában tettek tanúbizonyságot megszerzett tudásukról. A program 

további célja az, hogy a következő tanévre, az iskola 7. osztályába felvételt nyert diákok játékos, 

kötetlen foglalkozások formában ismerhessék meg leendő iskolájukat, iskolatársaikat és tanáraikat, hogy 

ezzel is könnyebben, felkészültebben kezdhessék az új tanévet az új iskolában. 

 

 

A tábor foglalkozásai a következő témák köré csoportosultak: 

 

Lakóhely. Településeken (városokban, falvakban) és azok környékén (erdők, parkok, mezőgazdasági 

területek) található épületek, intézmények neveinek és egyéb, hozzájuk tartozó kifejezéseknek 

megtanítása, begyakorlása, alkalmazása. Kapcsolódó nyelvtani elemek ismétlése, gyakorlása, 

alkalmazása. A témához kapcsolódóan projektmunka: egy kis város megalkotása, megépítése – álmaim 

városa. Délután városnézés, angol nyelvű idegenvezetéssel. Kepes kiállítás, illetve a Kopcsik 

Marcipánia megtekintése. 



 

 

 

A média izgalmas világa. TV-ről, újságokról, a rádiózásról tanultunk. Cél a média világának (újságok, 

magazinok, televízió, rádió), a hozzá kapcsolódó kifejezéseknek a megismerése. A média világában való 

eligazodás segítése, igényesség kialakítása. Turay Zoltán televíziós szerkesztő- műsorvezető, illetve 

Bajzáth Rafael újságíró interaktív előadása. 

 

 

Környezetünk, környezetvédelem.  Az időjárással, természeti jelenségekkel, és azzal foglalkoztunk, 

hogy mi magunk mit tehetünk a környezetünk megóvásáért. Egész napos kirándulást tettünk Poroszlóra, 

Európa első Ökoparkjába, ahol a tanösvényen való barangolástól a 3D-s moziig sok mindent 

megtapasztaltunk. 

 

Szabadidős tevékenységek, sport és egyéb hobbik. Szabadidős tevékenységek: olvasás, számítógép, 

zenehallgatás, sport, barkácsolás, kertészkedés, főzés stb. A tanórai munka mellett élsportolók is 

meséltek a sport szépségeiről, és más hobbit űző embereket is elhívtunk a táborba, hogy meséljenek a 

kedvenc időtöltésükről. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen nyelvi szakrészlegébe is 

ellátogattunk, ahol megmutatták nekünk, hogy hogyan találhatjuk meg a számunkra érdekes 

nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb olvasnivalókat. 

 

Angol, amerikai és magyar ünnepek. Angol és amerikai ünnepek, szokások, híres emberek és a 

kapcsolódó szókincs megismerése, és összehasonlításuk a magyar szokásokkal. Kiemelve a nálunk 

annyira nem ismert angol és amerikai ünnepeket is. Kulturális különbségek. Szokásaink közötti 

különbségek felismerése, értelmezése. A tanórák után az Eszterházy Károly Főiskola Amerikai 

Kuckójában rendhagyó óra az indián kultúráról, a multikulturalizmusról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


